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Wanneer we echt passend onderwijs willen realiseren voor alle leerlingen, 
dan vraagt dat veelal nog een kanteling in ons denken. Het perspectief en 
uitgangspunt is het kind1; zijn2 talenten, kwaliteiten en interesses. Continu 
moeten we dan de vraag stellen: wat heeft dit kind nodig om tot een 
optimale ontwikkeling te komen? Wat vraagt dat van hem als leerling; 
wat vraagt dat van de leraar, het team, de school en uiteraard de ouders3? 
En welke school past daar het beste bij? Zo beschouwd kan het voorkomen 
dat een kind een prima plaats heeft in het speciaal onderwijs. Maar kan een 
plaats in het regulier onderwijs meer ontwikkelingskansen bieden of meer 
tegemoetkomen aan wat hij nodig heeft om zijn mogelijkheden realiteit te 
laten worden? 

Dan kan overstappen van speciaal naar regulier onderwijs een optie 
zijn. De leerling stapt dan over van Speciaal naar Gewoon onderwijs 
(SpeciaalGewoon4).

1  Met kind bedoelen we alle kinderen / jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.
2  Waar in de tekst gesproken wordt over hij, dan bedoelen we hij of zij.
3  Als we in de tekst spreken over ouders, dan worden daarmee ouders, verzorgers en voogden bedoeld. 
 We zijn ons ervan bewust dat het soms gaat om maar een ouder, voogd, of verzorger (m/v).
4  Kijk voor meer informatie over de achtergrond op www.speciaalgewoon.nl. 

Inleiding
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Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten van uitvoerig praktijkgericht 
onderzoek, laat zien dat we te maken hebben met een stapeling van factoren. 
Het zijn niet (alleen) de kenmerken van het kind die het succes bepalen. 
Het gaat om de behoeften van het kind in relatie tot de matching met de 
reguliere school, de voorbereidingen op de overstap, de overdracht én de 
begeleiding in het regulier onderwijs die samen het succes bepalen. Het gaat 
om het samenspel van álle factoren en actoren: dit kind, met deze ouders, 
op deze speciale school, met de overdracht naar deze reguliere school, in 
deze groep, met deze leraar, in dit team. De overstap wordt succesvoller 
naarmate de factoren op alle gebieden zo gunstig mogelijk zijn. Is een factor 
(nog) niet volledig aanwezig? Dat hoeft niet erg te zijn. Als er maar genoeg 
factoren wél gunstig zijn. Op basis van dit onderzoek kunnen we nooit 
zonder meer zeggen: "Dit kind kan niet naar het regulier onderwijs". Of, "De 
niet succesvolle overstap ligt aan het kind zelf ". Het zijn de samenhang en de 
stapeling die het succes bepalen.

Overstappen is niet iets wat een leerling zomaar doet. Overstappen vraagt 
tijd, onderzoek en een stapsgewijze en planmatige aanpak. Als handreiking is 
het proces van overstappen daarom opgedeeld in een zestal fasen. In de tabel 
worden de 6 fasen benoemd en inhoudelijk kort beschreven. 

Overstappen van speciaal naar regulier onderwijs is een proces dat 
aandacht en zorgvuldigheid nodig heeft. Soms kan een overstap 
snel geregeld zijn, maar verstandiger is het om de tijd te nemen 
(bijvoorbeeld een half jaar) en met elkaar te werken aan de overstap. 
Dat maakt de kans op succes alleen maar groter.  

Aandacht en tijd

Rick zit in groep 5 van het speciaal onderwijs (cluster 4). Hij heeft goede 
leerprestaties en vindt school leuk. Rick kan sociaal gezien nog wel dingen 
leren. Zo vindt hij het moeilijk om kenbaar te maken dat er iets is. Verder 
is hij terughoudend in de relatie met andere kinderen. Het zou fijn zijn als 
Rick leert om samen met andere kinderen te spelen en samen dingen te 
doen. Het is de vraag in welke omgeving Rick dit het beste kan. De school 
overweegt om samen met Rick en zijn ouders te onderzoeken of een overstap naar regulier onderwijs haalbaar is.



De overstap waarover deze handreiking gaat is te zien als een bijzonder geval van veel 
vaker voorkomende natuurlijke overstapmomenten. We kennen de overstap van 
voorschoolse educatie naar het basisonderwijs, van het primair naar het voortgezet 
onderwijs, enzovoorts. Naast deze overstappen kennen we de overstappen binnen een 
bepaalde vorm van onderwijs: van de ene groep of klas naar de andere, van onderbouw 
naar bovenbouw, van eerste naar tweede fase. Kenmerkend voor al die momenten is dat 
zo’n overstap enige onzekerheid met zich mee kan brengen. Niet zelden zijn er ook risico’s 
aan verbonden. En dat geldt zeker voor overstappen naar een andere school of een 
andere vorm van onderwijs. Die vinden voor een deel plaats in een niemandsland, 
waarvoor eigenlijk niemand verantwoordelijk is. 
Die risico’s zijn zeker aanwezig in het geval van de bijzondere overstap waarover deze 
handreiking handelt (van speciaal naar regulier onderwijs). Vooral omdat de betreffende 
schoolsystemen in tal van opzichten van elkaar verschillen. Te denken valt aan verschillen 
in werkwijzen, tempo, pedagogisch klimaat, eisen die worden gesteld, verwachtingen 
die gelden, de schaal waarop onderwijs georganiseerd is en dergelijke. De zorgplicht kan 
overigens een impuls geven om het niemandsland in positieve zin te overbruggen. 
Voor deze bijzondere vorm van overstappen zijn bepaalde momenten ‘logischer’ dan 
andere. Voor een leerling in de bovenbouw van het speciaal onderwijs is de overstap naar 
regulier voortgezet onderwijs veelal natuurlijker dan naar een basisschool. En omdat een 
vso school soms niet alle vakken geeft die op het reguliere vo wel gegeven worden en in het 
vmbo de Programma’s van Toetsing en Afsluiting (PTA’s) al in het derde leerjaar beginnen, is 
een overstap van vso naar bijvoorbeeld vmbo na leerjaar 3 minder natuurlijk, althans die zal 
dan minder soepel verlopen. 

De wet spreekt over verwijzing (een leerling gaat van het regulier naar het 
speciaal onderwijs), maar ook over terugplaatsing (een leerling heeft op het 
regulier onderwijs gezeten, is vervolgens naar het speciaal onderwijs verwezen 
en maakt nu weer de overstap naar het regulier onderwijs). De wet spreekt 
tevens over doorplaatsing (een leerling heeft vanaf het begin van zijn schooltijd 
op het speciaal onderwijs gezeten en maakt nu de overstap naar een vervolg 
in het voortgezet regulier onderwijs). 
Om ingewikkelde constructies in de tekst te vermijden, gebruiken we één 
term, namelijk overstappen. We doen dat ook omdat met de keuze voor dit 
werkwoord de activiteit verschuift van de professionals naar de betreffende 
kinderen zelf: de leerling stapt over. Die keuze correspondeert met onze 
bevindingen uit het onderzoek: het is de leerling die het moet doen, 
de omgeving is ondersteunend.

Natuurlijke en bijzondere overstapmomenten

Van verwijzing, terugplaatsing    
 en doorplaatsing naar overstap

Wanneer is een overstap succesvol? Daar is geen eenduidig antwoord op te geven. 
Succesvol kan betekenen, een diploma behalen of de school afmaken. Succesvol kan ook 
duiden op meer welbevinden van de leerling: hij vindt het fijn op school en voelt zich prettig. 
Succesvol kan ook betrekking hebben op de medeklasgenoten: meer interactie of het 
hebben van vrienden op school dichter bij huis. Succesvol kan ook slaan op het handelen 
van de leraar: de school kan de leerling goed begeleiden. Of op het gedrag van de leerling, 
die zich bijvoorbeeld thuis voelt in meer uitdagende situaties. Een succesvolle overstap kan 
ook inhouden dat de leerling beter voorbereid is op een ‘niet-speciale’ c.q. een ‘reguliere’ 
samenleving. In een overstaptraject is het goed om van tevoren te benoemen wanneer deze 
succesvol is. Wat zijn de criteria en wat zijn ieders verwachtingen?

Succesvolle overstap Samenvatting Handreiking: 
overstappen van speciaal naar 

regulier onderwijs

Wanneer?
(gedacht vanuit een
natuurlijk overstap-
moment: het nieuwe
schooljaar)

Fase   Wat?      Hoe? 

• Goed zicht krijgen op de   
 leerling: wat heeft hij nodig   
 om zich verder te kunnen   
 ontwikkelen?
• Wat zijn zijn pedagogische   
 en didactische behoeften?
• Welke onderwijsomgeving 
 past daar het beste bij? 

• School zoeken die aansluit 
 bij de onderwijsbehoeften 
 van de leerling

• Leerling voorbereiden op de   
 overstap: wat moet hij nog   
 leren voordat de overstap 
 een feit is?
• Kennismaking van de leerling  
 met de nieuwe school
• Overdracht regelen
• Afscheid nemen van de oude   
 school  

• Optimale introductie van de   
 leerling op de nieuwe school
• Prettige start 

• Voortgang bewaken van de   
 leerling, op zowel cognitief als  
 sociaal en emotioneel gebied
• Optimale afstemming op   
 onderwijsbehoeften van de   
 leerling 

School in de context van het 
samenwerkingsverband
Focus op de context: 
de ambities binnen het 
samenwerkingsverband 
verwezenlijken 

• De leerling in beeld brengen op allerlei 
 gebieden en binnen de domeinen school,  
 gezin en vrijetijdsbesteding 
• Vroegtijdig met ouders en leerling in gesprek 
• Pedagogische en didactische behoeften 
 handelingsgericht beschrijven 
• Ouders en leerling zo nodig aan het idee laten  
 wennen dat een overstap een mogelijke weg is
• Contact met hulpverlening / jeugdzorg   
 (indien van toepassing)
 

• (Be)zoeken van scholen, met kennis van en  
 zicht op de leerling
• Actief betrekken van ouders en leerling in 
 het proces
• Kijken naar geschikte school, inclusief het  
 team en de klas / groep
• Verdieping van de reguliere school in 
 behoeften van potentiële leerling en in setting  
 van het speciaal onderwijs
• Iedereen (leerling, ouders, speciale school,  
 reguliere school) staat achter de intentie om  
 leerling te laten overstappen

• De speciale school kijkt samen met leerling,  
 ouders en reguliere school wat er nodig is  
 voor de overstap
• Plan van aanpak maken tot aan de overstap
• Overdracht van gegevens
• Warme overdracht – kennismaking van   
 alle partijen (leerling, ouders, speciale school,  
 reguliere school) met name op het niveau van  
 de direct betrokkenen
• Leerling weet wat hem te wachten staat op de  
 reguliere school
• Eventueel externe hulp en begeleiding
 inschakelen

• Afspraken maken voor de eerste schooldagen  
 en de begeleiding tijdens de eerste dagen op  
 de nieuwe school
• Begeleiding op de reguliere school is geregeld
• Het team staat erachter en is op de hoogte
• Direct betrokkenen hebben praktische 
 handelingsadviezen
• Leerling en team worden voldoende 
 ondersteund
• Leerling weet wat er van hem verwacht wordt
• Ouders worden met name de eerste tijd bijna  
 dagelijks geïnformeerd over hoe het gaat
• Regelmatig in gesprek met de leerling; 
 aandacht voor proces in de groep / klas

• Blijven kijken naar wat de leerling nodig heeft
• Pedagogische en didactische behoeften en  
 voortgang bespreken in het team
• Aansluiten op onderwijsbehoeften: durf te  
 differentiëren
• In gesprek blijven met leerling én ouders
• Evalueren met school van herkomst

• Visie expliciteren
• Leren van en met elkaar binnen het 
 samenwerkingsverband
• Cyclisch denken en beleid constant bijstellen

• De school voor speciaal onderwijs  
 evalueert samen met de leerling en de  
 ouders tenminste één keer per jaar het  
 ontwikkelingsperspectief van de leer- 
 ling en adviseert over de mogelijkheid  
 van terugplaatsing of doorstroming 
• De leerling gaat aan het einde van de 
 toelaatbaarheid voor de speciale school 
 terug naar het regulier onderwijs,  
 tenzij de school aan kan tonen dat dit  
 niet wenselijk is voor de leerling

De school van herkomst heeft zorg-
plicht en is verplicht om samen met 
de ouders en de leerling een geschikte 
school te vinden

De ouders melden hun kind 
uiteindelijk aan bij de nieuwe school 
en doen dit tenminste 10 weken voor 
aanvang van het moment van 
overstappen

De ouders en de school voor speciaal 
onderwijs verstrekken alle relevante 
informatie

De reguliere school beslist of de 
leerling wordt toegelaten

Het gezamenlijk onderzoek naar de 
geschikte school en de afspraken die 
gemaakt zijn, worden door de reguliere 
school vastgelegd

Binnen 6 weken moet de school een 
ontwikkelingsperspectief opstellen, 
samen met de leerling en de ouders

Het samenwerkingsverband en de 
schoolbesturen zijn verantwoordelijk 
voor thuisnabij passend onderwijs voor 
alle kinderen en jongeren binnen de 
regio.

November - 
Januari 

Januari - 
Maart

Maart - Juni

Mei tot 
September

Tot einde 
schoolcarrière

Continu

1.
Oriëntatie op 
overstappen: 
de leerling vol 
in beeld 

2.
Onderwijs-
behoeften en 
het vinden van 
de juiste school  

3.
De voor-
bereiding 
op de 
overstap 

4.
De start in het 
reguliere 
onderwijs  

5.
De voortgang 
in het regulier  

6. 0.
Het samen-
werkingsverband: 
van individueel 
overstappen tot 
gezamenlijke 
visie en beleid

Wat is bij 
wet verplicht?
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Heb ik het samenwerkingsverband nodig 
om een leerling te laten overstappen?
De school staat er niet alleen voor. Met de vormgeving van Passend 
onderwijs is gekozen voor regionale samenwerkingsverbanden. 
Verbanden waarin reguliere scholen en speciale scholen met 
elkaar samenwerken en elkaar aanvullen. Het is belangrijk dat het 
samenwerkingsverband een duidelijke visie heeft op overstappen, mede 
de voorwaarden creëert, faciliteert en onderlinge afspraken maakt. 
Maar om een individuele overstap te bewerkstelligen is het niet nodig 
om te wachten tot alle voorwaarden in het samenwerkingsverband 
vervuld zijn. Niettemin vormt het samenwerkingsverband met zijn 
visie, beleid, facilitering en afspraken in toenemende mate wel de 
context waarin overstappen een topic is. 

Meer lezen over het belang van de context en het
samenwerkingsverband? 

Ga naar fase 6

Direct aan de slag met een individuele overstap? 

Ga door naar fase 1.

Fase 0
Het samenwerkingsverband
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Fase 1

Betrek ook jeugdzorg

Oriëntatie op overstappen: de leerling vol in beeld

De ontwikkeling van een leerling is meer dan alleen 
zijn schoolrapport
Het speciaal onderwijs heeft de wettelijke plicht om tenminste eenmaal per 
jaar expliciet naar iedere leerling te kijken vanuit zijn ontwikkelingsperspectief 
en de mogelijkheden tot doorstroming. Zoals in de inleiding al genoemd 
wordt, is idealiter de leerling continu in beeld en zijn er meer momenten 
per jaar waarin expliciet de vraag rijst: wat heeft deze leerling nodig om zich 
verder te kunnen ontwikkelen? En: is het speciaal onderwijs nog de beste 
omgeving voor deze leerling om zijn ontwikkeling optimaal te faciliteren?
Om een breed beeld van een leerling te krijgen, is het goed om op 
verschillende manieren (observaties, gesprekken met leerling, gebruik test- 
en toetsgevens) in verschillende situaties (in de klas, op het schoolplein, in 
de taxi, thuis, de vereniging) en met verschillende actoren (leerkracht, team, 
ouders, de leerling zelf, externen) naar de leerling te kijken en je in deze fase af 
te vragen of overstappen tot de mogelijkheden en/of wensen behoort.

Aan het eind van deze fase – die langer of korter kan duren – dient het 
duidelijk te zijn: de leerling is voor de voortgang in zijn ontwikkeling echt 
nog (even) op het speciaal onderwijs aangewezen. Of: voor de verdere 
ontwikkeling van deze leerling biedt regulier onderwijs meer of minstens 
evenveel mogelijkheden. Wanneer regulier onderwijs een optie lijkt te zijn, 
start de tweede verkennende fase: aan de hand van de onderwijsbehoeften 
zoeken naar een geschikte school.

Veel leerlingen in het speciaal onderwijs hebben ook te maken met externe hulpverlening, 
zoals jeugdhulp of jeugdzorg. Om een integraal beeld te krijgen van het kind, is het 
wenselijk om ook deze instanties te betrekken en gezamenlijk het gesprek aan te gaan. 



Uit onderzoek blijkt dat diverse factoren de kans op een succesvolle overstap 
naar het regulier onderwijs vergroten. In deze fase is de meest belangrijke 
factor, de mate waarin de leerling kan groeien op sociaal, emotioneel en/of 
cognitief gebied (ook wel zijn ‘leerbaarheid’ genoemd). Daarbij is het belangrijk 
om de context mee te nemen en niet alleen naar de leerling te kijken. Leren en 
ontwikkelen gebeurt altijd in interactie met de omgeving. Een reguliere omgeving 
kan sommige leerlingen uit het speciaal onderwijs op enig moment een positieve 
impuls geven. 

Ontwikkelingspotentieel

Fase  1

Overstappen kost veel energie. In het regulier onderwijs wordt er 
een ander en groter beroep gedaan op de leerling. Het helpt als 
de leerling niet op zijn tenen hoeft te lopen bij het leren. 
Daardoor heeft hij tijd en energie over om bijvoorbeeld vrienden 
te kunnen maken, de hoeveelheid prikkels op te kunnen vangen, 
of te fietsen naar school.

Cognitieve overcapaciteit

Wennen aan het idee van overstappen
Voor leerling en hun ouders is het belangrijk dat de school het oriënterende gesprek over 
terugplaatsing tijdig begint. De praktijk leert dat veel ouders (en de leerling) tevreden zijn 
met de plek van hun zoon/dochter in het speciaal onderwijs. Vaak heeft dat te maken 
met de aard van het traject dat uiteindelijk tot plaatsing op het speciaal onderwijs leidde. 
Ouders en leerling hebben vanuit dat perspectief bekeken vaak meer dan één gesprek 
nodig om aan het idee van een overstap te wennen. Wissel argumenten over en weer 
uit. Maak twijfels bespreekbaar. 

Bij een gesprek over een mogelijke overstap van een leerling gaat het vooral ook over 
de vraag wat de leerling zelf en de ouders daarin kunnen betekenen en bijdragen. Dit is 
essentieel en maakt overstappen tot een gezamenlijke exercitie.

Leerlingen kunnen – elk op hun manier – prima aangeven wat zij willen leren en waar 
hun behoeftes liggen. Praat met leerlingen over hun ontwikkeling. Afhankelijk van de 
leeftijd, zijn mogelijkheden en beperkingen, ligt het meer of minder voor de hand om 
hem al in deze fase mee te laten praten over een mogelijke overstap. De leerling moet 
de overstap maken, niet de school of de ouders!

Betrek de ouders van begin af aan in de gedachtevorming over overstappen. Het 
succes van een overstap is mede afhankelijk van de steun van de ouders. Bovendien: 
zij zijn de beste kenners van hun kind. Wanneer ouders mee mogen denken en serieus 
genomen worden, dan zullen zij zich ook medeverantwoordelijk voelen voor het besluit 
en de uitvoering.

Ook voor ouders is de overstap een enorme verandering. Het vraagt veel om hun kind 
te kunnen begeleiden. Enige stabiliteit in het gezin of voldoende gezinsondersteuning 
draagt bij aan een succesvolle overstap.
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“Al in groep 4 hebben we met school veel gesprekken gevoerd over Rick 
en is een eventuele overstap aan de orde geweest. Wij zagen een overstap 
helemaal niet zitten.

In groep 5 is er opnieuw gesproken over de ontwikkelingen die de school 
ziet bij Rick, maar ook over wat wij als ouders thuis zien. Pas toen de school de sociale en emotionele ontwikkeling van Rick in beeld had gebracht en die ontwikkeling vergeleken werd met de andere kinderen van het speciaal onderwijs én het duidelijk werd dat Rick andere kinderen nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen, zagen wij de 

meerwaarde in van een overstap. Vanaf dat moment zijn we samen een 
zoektocht aangegaan, waarbij we afgesproken hebben dat dit nog niet 
vanzelfsprekend zou leiden tot een definitieve plaatsing.”

Bij twijfels: verdiepend onderzoek

Nadenken over overstappen (moeder van Rick)

Als ouders of school twijfelen of overstappen een goede stap is voor het kind dan kan 
het samen uitvoeren van een verdiepende verkenning helpen. De school brengt dan 
samen met de ouders het functioneren van de leerling in alle drie de milieus (thuis, 
school en vrije tijd) uitvoerig(er) in beeld. Samen kijken ze naar bevorderende en 
belemmerende factoren. Vanzelfsprekend heeft ook de leerling een actieve rol bij 
dit onderzoek.

De Commissie van Begeleiding (CvB) heeft de wettelijke opdracht om ten 
minste eenmaal per jaar het ontwikkelingsperspectief van de leerling te 
evalueren. Die evaluatie vindt plaats samen met de leerling en zijn ouders. 
Niet elk jaar zal de vraag aan de orde zijn of de leerling terug kan gaan /door 
kan stromen naar het regulier onderwijs. Die vraag is wettelijk gezien wel aan 
de orde in het laatste jaar waarin de toelaatbaarheidsverklaring geldig is. 

Elke leerling op het speciaal onderwijs heeft een toelaatbaarheidsverklaring 
voor minimaal een jaar. In het laatste jaar waarop de toelaatbaarheidsverklaring 
betrekking heeft, is het de taak van de CvB om te adviseren over terugplaatsing 
of doorplaatsing naar het basisonderwijs of voortgezet onderwijs. Met ingang 
van 1 augustus 2014 gaat de Wet op de Expertisecentra (WEC - artikel 40, 
lid 5) uit van een actief terugplaatsingsbeleid: in het laatste jaar waarop de 
toelaatbaarheidsverklaring betrekking heeft zorgt het bestuur ervoor dat de 
leerling wordt teruggeplaatst, tenzij het bestuur van mening is dat het 
speciaal onderwijs voor de leerling de komende tijd de meest geschikte 
leeromgeving is en het samenwerkingsverband hiervoor een nieuwe 
toelaatbaarheidsverklaring afgeeft.

      Jaarlijkse leerlingbespreking aan de hand 
van het ontwikkelingsperspectief



Fase 2
Onderwijsbehoeften en het vinden van de juiste school

5  Uiteindelijk zijn het de ouders die vanuit hun eindverantwoordelijkheid hun 
 kind bij een school aanmelden.

Welke reguliere school past bij deze leerling?
Op basis van de onderwijsbehoeften van de leerling – de pedagogische 
en/of de didactische behoeften – wordt duidelijk wat de omgeving moet 
kunnen bieden om aan die behoeften tegemoet te komen. De centrale vraag 
in deze fase is: welke reguliere school heeft voor hem een geschikt aanbod? 
Vervolgens kan iemand met een ‘programma van eisen’ op zoek naar een 
geschikte school. Het behoort tot de verantwoordelijkheid en de zorgplicht 
van de speciale school om een geschikte reguliere school te vinden5. 

Het is de vraag of iemand van het speciaal onderwijs dit moet uitvoeren, of 
dat een ‘orgaan’ of iemand van buiten de school geschikter is. Het is in ieder 
geval belangrijk dat deze persoon een actueel beeld heeft van de leerling én 
van de scholen. Het schoolondersteuningsprofiel kan hier behulpzaam zijn, 
maar het is zeker niet voldoende om op basis daarvan een verantwoorde 
keuze te maken. Net zo goed als een dossier van een leerling niet voldoende 
is om een leerling ‘te plaatsen’. Het persoonlijke contact naast het kennen van 
de scholen, de ouders én de leerling is cruciaal voor een goede match. Een 
papieren plaatsing is uit den boze. Uiteraard kunnen ouders ook zelf (mee)
zoeken naar een geschikte school. 

Bij het zoeken naar een reguliere school staan de onderwijsbehoeften van de 
leerling voorop. Er moet een match tot stand komen tussen leerling en school. 
Daarbij is het belangrijk om niet alleen naar de mogelijkheden van de school 
te kijken (visie, attitude, ondersteuningsstructuur), maar ook naar factoren 
in het team (handelingsbekwaamheid van de leraar, kennis, attitude) en naar 
factoren in de groep of klas (samenstelling, sfeer, attitude).

Ouders en de leerling hebben wellicht ook een voorkeur voor een bepaalde 
school. Het is de plicht om hen te betrekken in het zoekproces. Uiteindelijk 
zijn het de ouders die hun kind aanmelden en inschrijven.

Als de reguliere school de intentie heeft om de leerling aan te nemen, is het 
verstandig dat de reguliere school gaat kijken op het speciaal onderwijs. 
Wie is de leerling? Wat zie je in de klas? Wie zijn zijn ouders? Dit alles moet 
leiden tot een reëel antwoord op de vragen: kan de reguliere school bieden 
wat de leerling daadwerkelijk nodig heeft, en: wat moet de school (extra) 
organiseren om aan te kunnen sluiten bij de behoeften van de leerling.

Pas als iedereen achter de overstap staat, kan er gewerkt worden aan de 
voorbereidingen van de overstap.

11

“We hebben een procedure voor terugplaatsing. Dat is een standaard traject:

We benoemen een paar keer de mogelijkheid van terugplaatsing.We finetunen om het kind beter in beeld te krijgen.We beschrijven situaties van het kind qua mogelijkheden en valkuilen.We formuleren samen wat het kind nodig heeft, en hoe een school daar mogelijk nog beter op aan kan sluiten.De ambulant begeleider, die onze school en de reguliere scholen in de omgeving heel goed kent, komt in de klas kijken om onze visie en beelden over de leerling te checken. Onze beelden zijn soms ook ‘vertroebeld’, omdat we kijken vanuit het speciaal onderwijs. We hebben minder zicht op hoe het gaat in het regulier. We hebben de ambulant begeleider nodig om die vertaalslag te kunnen maken. 
De ambulant begeleider maakt de koppeling tussen speciaal onderwijs en regulier en de keuze van regulier. Hij kijkt naar de mogelijkheden van de leerkracht, groep en school op basis van de onderwijsbehoeften van de leerling.”

Motivatie van de leerling

Procedure overstap 
(orthopedagoog speciaal onderwijs)

Eén van de succesfactoren is de motivatie van de leerling zelf, de wil om 
naar het regulier onderwijs te gaan. Neem de leerling zelf en zijn context 
(gezin, buurt, broers en zussen, vrienden) mee in de keuze van de school.

Onderwijsbehoeften vormen een verzameling van zaken die een leerling nodig 
heeft om een bepaald doel te behalen. Ze worden bij voorkeur in praktische, 
concrete termen beschreven. Onderwijsbehoeften zijn niet statisch – het gaat bij 
onderwijsbehoefte om een dynamisch begrip. Een behoefte is altijd gekoppeld 
aan de doelen die (men met) de leerling wil bereiken en de ontwikkelingsvraag 
van de leerling. 
Er kan gekeken worden naar didactische behoeften, bijvoorbeeld de instructie, 
leertijd, soort opdrachten, interessegebieden, talentontwikkeling et cetera. Maar 
ook de pedagogische behoeften zijn vaak belangrijk, zoals de begeleidingsvraag 
aan de leraar, de samenwerking met de klasgenoten, autonomie van de leerling, 
de vrijheidsbehoefte, et cetera.

Onderwijsbehoeften



Fase  2

“De ouders hebben het eerste contact met ons gelegd op de open 

dag. Naar aanleiding daarvan zijn we wezen kijken op het speciaal 

onderwijs, hebben we een observatie gedaan en met de leerling 

kennisgemaakt. 

Tevens hebben we een gesprek gevoerd met de directeur en de 

leerkracht van het speciaal onderwijs en de ouders. 

Met mijn bevindingen ben ik teruggegaan naar mijn directeur. 

Hij was positief, maar ik had wel twijfels. Deze twijfels heb ik weer 

met de ouders besproken. Kunnen wij bieden wat deze jongen 

nodig heeft?” 

Reguliere school maakt 

kennis met het speciaal 

onderwijs
(zorgcoördinator van Nathan)

Gezamenlijk vertrouwen
Om een overstap succesvol te laten verlopen is het van 
belang dat alle betrokkenen vertrouwen hebben in de 
overstap. Iedereen moet achter de overstap staan.
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Fase 3
De voorbereiding op 
de overstap

Wat helpt de leerling in de voorbereiding op de 
overstap? 
De belangrijkste vraag in deze fase is: wat heeft het kind nodig of nog te leren 
vóór zijn overstap naar de reguliere school? Wat vraagt het regulier onderwijs 
van hem als leerling? Wat verandert er in de omgeving van het kind? En op 
welke manier kunnen het speciaal onderwijs, het regulier onderwijs en de 
ouders een bijdrage leveren om de overstap te vergemakkelijken?

Om deze vragen te beantwoorden moeten alle contexten in beeld zijn en
moet het duidelijk zijn welke vaardigheden, kennis en competenties het 
kind nodig heeft en waar extra aandacht aan besteed moet worden. 
Bij het voorgezet onderwijs zijn onder andere planning, huiswerk maken, 
samenvattingen maken, toetsen voorbereiden en agendabeheer relevant. 
Het kan ook zijn dat een leerling met zijn vakkenpakket onvoldoende 
aansluiting vindt. Wat kan er mogelijk nog bijgespijkerd worden?
In zowel het po als het vo zal de leerling meestal te maken krijgen met 
grotere groepen of klassen en een onderwijsleersituatie die minder (voor)-
gestructureerd is. Hoe bereid je de leerling voor op deze nieuwe situatie? Is 
er nog aandacht nodig voor bijvoorbeeld het zelfstandig werken, het nemen 
van meer eigen verantwoordelijkheid, of het leren omgaan met uitgestelde 
aandacht? En wat kan de leerling te wachten staan op sociaal gebied?

De speciale school kan de leerling ondersteunen met de overstap door 
middel van een (aanvullend) voorbereidingsprogramma, waarmee gericht aan 
bepaalde doelen wordt gewerkt. Betrek de leerling hier in. Het kan niet vaak 
genoeg gezegd worden: de leerling maakt de overstap!

Ook thuis kunnen ouders een bijdrage leveren aan de voorbereiding van 
de overstap, door er samen met hun kind over te praten en samen te kijken 
wat er nodig is. Dit kan heel praktisch zijn, bijvoorbeeld het maken van een 
kalender, met daarop alle belangrijke momenten van de overstap. Of het 
praktisch oefenen van wat nodig is op weg naar school met bijvoorbeeld 
de fiets of het openbaar vervoer. 
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Hulp durven vragen
Wanneer een leerling weet wat zijn beperking is en 
hulp durft te vragen, draagt dat bij aan een succesvolle 
schoolcarrière in het regulier onderwijs. 

Ook externe partners van het kind of het gezin, zoals jeugdhulp 
of persoonlijke begeleiders kunnen een rol van betekenis spelen in 
(de voorbereiding van) de overstap. Denk bijvoorbeeld aan het 
verzorgen van een cursus psycho-educatie.

De bijdrage van externe partners

Hoe maakt de leerling kennis met de nieuwe school?
Om een beeld te krijgen van de nieuwe school is het noodzakelijk dat de 
leerling kennis maakt met de school, met de leraar en het liefste ook met 
de klas waarin hij komt. Wat kan hij verwachten? Wat wordt er van hem 
verwacht? Kennismaken kan op heel veel verschillende manieren en is mede 
afhankelijk van de creativiteit en mogelijkheden van de school en de behoeften 
van de leerling.  Soms wordt gekozen voor een proefplaatsing. 
Een proefplaatsing biedt de mogelijkheid voor zowel de leerling als de 
reguliere school om te wennen, en/of in de praktijk te ervaren of een overstap 
haalbaar is. Ook proefplaatsingen worden in de praktijk heel verschillend 
ingevuld. De ene school kiest voor een aaneengesloten periode van een aantal  
weken en een andere school kiest voor de optie om de leerling gedurende 
een aantal weken één à twee dagen per week proef te laten draaien. Andere 
scholen gebruiken het meer als ‘wendagen’ en is de tijd nog korter.
Voor alle opties is wat te zeggen. Als het maar helder is wat de doelen, de 
spelregels en de opbrengsten moeten zijn van de proefplaatsing. En dat er 
praktische zaken geregeld zijn zoals kennismaking in de groep, beschikbare 
leermiddelen, een coördinatie- c.q. aanspreekpunt, een medeleerling als buddy 
et cetera.

Hoe zorgen we voor een goede overdracht?
Bij de overdracht maken we onderscheid tussen een koude overdracht 
(schriftelijk informatie overdragen) en een warme overdracht (een persoonlijk 
gesprek, een kijkje in de klas et cetera). Beide overdrachten zijn noodzakelijk. 
Hoewel informatieoverdracht van school naar school is toegestaan zonder 
toestemming van ouders is het uit oogpunt van goed partnerschap raadzaam 
om ouders en leerlingen hierbij te betrekken. Overdracht is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid, waarin ook leerling en ouders een rol hebben. 
De warme overdracht levert het meeste op wanneer het accent ligt op 
handelingsgerichte adviezen over de leerling aan de reguliere school. 
Deze adviezen kunnen zowel van de speciale school komen (het liefst door 
mensen die dicht bij de leerling staan), als van de ouders en niet in de laatste 
plaats van de leerling zelf. 

Wanneer alles in kannen en kruiken is, de leerling voorbereid is op de 
overstap en iedereen in de startblokken staat voor de daadwerkelijk overstap, 
vergeet dan niet dat de leerling ook afscheid moet nemen van zijn oude 
school, zijn klasgenoten en leraren.
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Een proefplaatsing is bij wet niet geregeld. Wees daar alert op.

Tijdens het onderzoek kwamen we verschillende scholen tegen die een vorm 
van een proefplaatsing toepasten. De reguliere scholen gaven daarbij aan dat 
ze een leerling vanwege financiële redenen geen extra begeleiding kunnen 
geven tijdens de proefplaatsing. De leerling blijft ingeschreven in het speciaal 
onderwijs, waardoor er geen geld is voor ambulante begeleiding. Met andere 
woorden: de leerling moet zonder begeleiding laten zien dat hij het kan. 
Het is de vraag of deze insteek reëel is. De meeste leerlingen die een overstap 
maken zullen gedurende een bepaalde tijd nog extra (externe) begeleiding en 
ondersteuning nodig hebben. 

Proefplaatsing

Aandachtspunten bij een proefplaatsing / 
   uitgebreide kennismakingsperiode

Lang niet alle proefplaatsingen verlopen succesvol, mede omdat de voorbereiding, 
de afspraken, de begeleiding en de opbrengsten niet helder zijn. Denk bij een 
proefplaatsing of uitgebreide kennismaking aan de volgende zaken:
- Wat is het doel?
- Wat is het tijdsbestek?
- Wie begeleidt de leerling tijdens de kennismakingsperiode?
- Wanneer wordt de kennismakingsperiode geëvalueerd en met wie?
- Wat zijn de criteria voor een succesvolle kennismakingsperiode?
- Wat hebben we geleerd van deze kennismakingsperioden en wat betekent dit voor  
 het vervolg van het overstaptraject? 
-  En bij een succesvolle overstap: wat hebben we geleerd en wat betekent dit voor de  
 begeleiding van de leerling?

6  Plezier op School is een tweedaagse zomercursus voor aanstaande brugklassers. 
De cursus is bedoeld voor kinderen die op de basisschool gepest worden, of andere 
problemen hebben in de omgang met leeftijdgenoten, zoals angstig of onhandig in contact, 
weinig vrienden of onvoldoende weerbaarheid (www.plezieropschool.nl).

“Ik heb de keuze voor de school samen met mijn ouders gemaakt. 

Er was eerst een open dag en toen heb ik een rondleiding gehad. 

Daarna heb ik een middagje proefgedraaid. Met biologie kon ik 

meedoen en bij Mens & Natuur had de klas een toets. Ik moest even 

in het boek kijken. Voor de vakantie heb ik al kennis gemaakt met mijn 

klasgenoten. En ik heb kennis gemaakt met mijn mentor. Ik denk dat 

het klikt met haar.

In de vakantie heb ik een cursus Plezier op School6 gevolgd. Na de 

vakantie had ik twee introductiedagen met de klas. Nu weet ik zo’n 

beetje hoe het gaat.”

Kennismaken met de 

reguliere school (Nathan)
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Op het moment dat de leerling de school verlaat, geeft de speciale school 
een onderwijskundig rapport mee, waar het ontwikkelingsperspectief deel van 
uitmaakt.

Voor het doorgeven van informatie van school naar school zijn sinds mei 2012 
nieuwe voorschriften gepubliceerd. Uit de nieuwe voorschriften blijkt dat het 
belangrijk is dat het samenwerkingsverband duidelijke afspraken maakt over 
de aanmeldingsprocedure als het gaat om het aanleveren van gegevens. 
Een reguliere school moet immers binnen maximaal 10 weken een afgewogen 
beslissing kunnen nemen over de toelating van een leerling. En om die 
beslissing te kunnen nemen is informatie van ouders en van de vorige school 
nodig. Met het oog op overstappen van leerlingen van het speciaal onderwijs 
naar het regulier voortgezet onderwijs dienen de samenwerkingsverbanden 
po en vo in de regio afspraken te maken over het tijdig aanleveren van een 
bruikbaar onderwijskundig rapport. 

De ouders hebben de verplichting om relevante informatie over hun kind aan de 
reguliere school door te geven. Daarbij gaat het om alle gegevens die voor een 
adequate begeleiding van hun kind in de schoolsituatie relevant zijn, waaronder 
in elk geval de extra ondersteuningsbehoefte die hun kind volgens hen nodig 
heeft. 

 

Met de invoering van de wetgeving Passend onderwijs is de
aanmeldingsprocedure van een leerling op de volgende punten gewijzigd: 
•  schriftelijke aanmelding: de ouders zijn verplicht om hun kind schriftelijk
 bij de school aan te melden; 
•  wettelijke termijn: de aanmelding gebeurt zo mogelijk 10 weken voor de   
 datum waarop toelating wordt gevraagd; 
•  de ouders moeten melden of en zo ja bij welke andere scholen zij om   
 toelating hebben gevraagd. Als dat laatste het geval is kan de school   
 contact opnemen met de andere school/scholen, met het oog op afstemming  
 over de aanmeldingsprocedure en het voorkómen van dubbel werk. 

Plicht om informatie te verstrekken

Aanmeldingsprocedure

De rugzak verdwijnt
Scholen voor regulier onderwijs stellen regelmatig als voorwaarde dat de 
leerling die wordt teruggeplaatst extra begeleiding mee krijgt. Dat houdt in 
de huidige systematiek in dat de leerling (nog) een indicatie voor het speciaal 
onderwijs heeft en er begeleiding is in de vorm van een ‘rugzak’. 

Vanaf 1 augustus 2014 zijn er formeel geen rugzakken meer. Ons advies aan 
de samenwerkingsverbanden is om een vorm van overstaparrangement uit 
te werken. Daar kan de persoon die de match voorbereidt deel van uitmaken. 
Een ander deel van dit arrangement kan bestaan uit externe begeleiding van 
de school en/of leerlingen gedurende een bepaalde tijd. Het is van belang om 
bij de uitwerking zowel aandacht te schenken aan de inhoudelijke en proces 
aspecten als aan de financiering van dit arrangement. 

17

Het bevoegd gezag (van de school waarnaar de leerling mogelijk overstapt) heeft 
de verplichting om binnen een termijn van zes weken op een verzoek van toelating 
te reageren. Indien de beslissing niet binnen zes weken kan worden gegeven, 
deelt het bevoegd gezag dit (schriftelijk) mee aan de ouders. De extra tijd die het 
bevoegd gezag kan nemen voor het besluit is ten hoogste vier weken. Met andere 
woorden: de tijd die een bestuur heeft om over de toelating van een leerling te 
beslissen is maximaal 10 weken.
Als het bevoegd gezag van een school niet zelf de leerling toelaat, moet het 
– in verband met zijn zorgplicht – in overleg met de ouders nagaan welke 
andere school of instelling wel een passend onderwijsaanbod heeft voor de 
desbetreffende leerling. De wet schrijft voor dat een school een leerling met extra 
ondersteuningsbehoefte pas mag weigeren, nadat een andere school bereid is 
gevonden om de leerling toe te laten.

NB:
Wanneer de zoektocht naar de reguliere school echt een gezamenlijk proces is, 
waarbij ook de reguliere school betrokken is, dan zal de aanname een formaliteit 
zijn. Het is wel belangrijk dat het gezamenlijke proces en de afspraken die daaruit 
voortvloeien vastgelegd worden. Dat maakt onderdeel uit van de zorgplicht. 

“Voor de proefplaatsing hebben we met de klas een kaartje gestuurd om 

Hidde heel veel succes te wensen op zijn nieuwe school. In die periode 

heb ik veel telefonisch contact gehad met zijn ouders, om te horen hoe het 

ging. Toen het duidelijk werd dat Hidde definitief kon blijven op de reguliere 

school, ben ik bij hem thuis geweest om het traject met hem en zijn ouders 

af te sluiten.

Tot slot is Hidde vlak voor de vakantie nog een middag in de klas geweest. 

Op die manier kon hij afscheid nemen van school en van zijn klasgenoten. 

Dat was voor iedereen heel erg belangrijk.”

Afsluiting van de periode 

op het speciaal onderwijs 

(leraar van Hidde)

Uiteindelijk besluit de reguliere school op basis van de kennismaking 
met de leerling, de gegevens die ouders en speciaal onderwijs hebben 
aangedragen, de gesprekken (en de proefplaatsing) of de leerling 
wordt toegelaten. De school deelt het besluit mee aan de ouders en de 
leerling en ook aan de speciale school.

Als de overstap naar de reguliere school geregeld is, is het noodzakelijk dat ook de 
externe partners op de hoogte worden gebracht. Voor de externe partners kan een 
overstap namelijk ook consequenties hebben. Om de continuïteit van de zorg- en 
dienstverlening te waarborgen is vroegtijdig communiceren een must.

Definitief besluit tot aanname van de leerling

Vergeet de externe  partners niet



Fase 4
De start in het 
           reguliere onderwijs

7  Bij voorkeur een natuurlijk moment, zoals bij de start van het nieuwe schooljaar.

Een goede start is het halve werk 
Een goede start is voor iedereen belangrijk, maar helemaal voor een kwetsbare 
leerling die een overstap maakt van speciaal naar regulier onderwijs. 
Deze start bij het besef dat de stap voor de leerling ook echt groot is.

De eerste schooldagen
Het is noodzakelijk om vóór de start van de overstap7 afspraken te maken 
met de leerling en zijn ouders over de eerste schooldag. Wie vangt de leerling 
op? Hoe laat moet de leerling er zijn? Wie is zijn vaste contactpersoon? 
Hoe vaak ziet hij die persoon? Waar kan hij naartoe als hij vragen heeft? 
Waar kunnen ouders naartoe bij vragen? Tevens is het goed om na te denken 
over de introductie in de klas. Wil de leerling iets vertellen over zichzelf? 
Wil hij meer vertellen over zijn achtergrond en zijn speciale onderwijs-
behoeften? Of kiezen we er gezamenlijk (school, leerling, ouders) voor om 
een ‘speciale introductie’ (voorlopig) niet te doen? Soepel een nieuwe plek 
vinden in een groep is niet voor alle leerlingen vanzelfsprekend. Aandacht 
voor de groepssamenstelling en de groepscohesie is noodzakelijk. Niet alleen 
tijdens de introductie, maar juist ook daarna. Dit vraagt constante aandacht 
voor de groep en reflectie op het groepsproces. Samen met de leerlingen. Een 
maatje in de klas, of een buddy kan ook helpen om de leerling de eerste dagen 
een natuurlijk ‘ankerpunt’ te geven.

Overdracht naar het team
Als het goed is weet de reguliere school wie de nieuwe leerling is en wat hij 
nodig heeft. Er heeft een warme overdracht plaatsgevonden, het liefst tussen 
direct betrokkenen (bijvoorbeeld van leraar naar leraar). 
Met name in het voortgezet onderwijs is die overdracht wat complexer. 
Er zijn verschillende leraren in het spel, die niet allemaal direct betrokken 
zijn geweest bij de aanname en de overdracht van de speciale school. Veelal is 
daar de zorgcoördinator, de leerlingbegeleider, de rugzakcoördinator en/of 
de mentor verantwoordelijk voor. Overdracht naar het team is in het vo een 
cruciaal moment. Hoe zorg je ervoor dat alle betrokkenen op de hoogte zijn? 
Niet alleen alle leraren, maar ook het ondersteunend personeel? Het mooiste 
is om de leerling ook intern warm over te dragen aan alle collega’s. 
Schriftelijk informatie is dan een aanvulling op wat er al gezegd is. Niet met 
lappen tekst over de wat ‘de leerling mankeert’, maar geschreven vanuit de 
behoeften en de mogelijkheden van de leerling. Het zijn praktische tips en 
informatie waardoor je snapt wat de leerling van jou nodig heeft. 
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Bied structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid, met name bij activiteiten die anders 

verlopen. Activiteiten anders dan reguliere activiteiten, zoals feesten, sportdagen, 

themaweken et cetera zijn lastig voor Hidde en kunnen voor veel stress zorgen. Bespreek 

wat er anders gaat, wat je van hem verwacht en check of hij voldoende houvast heeft. 

Bijvoorbeeld: We gaan dat doen, ik verwacht je op dit tijdstip op die locatie. Ik ben er om 

je op te vangen. Je moet dat meenemen. Is het zo voldoende duidelijk voor je, of wil je nog 

meer weten?

Betrek Hidde actief in te maken afspraken en houd je hier aan. Laat geen ruimte tot vrije 

interpretatie. Schrijf desnoods samen de afspraak op. Herinner hem tussentijds aan de 

afspraak en spreek hem aan op de gemaakte afspraken.

Denk niet te vlug dat Hidde alles kan. Hij komt slim, sterk, zelfstandig en niet beperkt over.

Dat is een valkuil. Hidde doet enorm zijn best en wil gewoon zijn. Hij wil niet opvallen en 

zeker geen speciale behandeling krijgen. Toch is hij een beetje speciaal en is hij bijvoorbeeld 

sneller vermoeid door alle prikkels en indrukken. Soms heeft hij even rust nodig. Geef hem de 

gelegenheid om naar een time-out ruimte te gaan. 

Vraag regelmatig aan Hidde of iets duidelijk is, wat hij nodig heeft om iets wel te kunnen. 

Vraag door bij hem, want hij zal snel zeggen dat iets goed gaat of dat hij het begrepen heeft. 

Handelingsadviezen, van de moeder 

van Hidde aan de school 

“Toen het duidelijk werd dat Rick bij ons op school zou komen ben ik een dag wezen kijken 

op zijn oude school. Daar heb ik Rick gezien in de setting van het speciaal onderwijs. Alles 

is daar zo anders, zo voorgestructureerd. Ik besefte in één keer dat de overstap voor hem 

enorm groot is. Ik ben teruggegaan naar school en heb dat aan iedereen verteld: we moeten 

de overstap niet onderschatten. Voor Rick is deze stap gigantisch! En we moeten er alles aan 

doen dat hij die stap kan maken.” 

De overstap van speciaal 

naar regulier is zo groot 

(rugzakbegeleider van Rick) 

Wanneer de oversdracht beperkt wordt tot alleen schriftelijke informatie, zorg 
er dan voor dat iedereen het leest. Het aan ieders eigen verantwoordelijkheid 
overlaten om de informatie te lezen is begrijpelijk, maar niet wenselijk.
Ook ouders kunnen heel goed aangeven hoe je hun kind moet ‘lezen’ en 
kunnen je tips geven hoe je het beste met hun kind om kunt gaan.

Extra begeleiding en ondersteuningsstructuur 
Het is de taak van de leraar om de leerling dagelijks te begeleiden. Maar..., 
de leraar staat er niet alleen voor. Samen met het team en wellicht specifieke 
functionarissen wordt de leraar ondersteund om de leerling te laten 
‘aarden’ in de reguliere klas en op de reguliere school. Wat heeft de leraar 
nodig? Uiteraard blijven ook hier de leerling en zijn ouders belangrijke 
informatiebronnen. De eerste weken op school zijn belangrijk en zetten 
de toon.  Maar ook daarna blijft het belangrijk om de overstapper in beeld 
te houden.
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In het regulier onderwijs worden soms twee dingen door elkaar gehaald, te weten: 
1) onbevooroordeeld naar een leerling willen kijken en 2) weten wat een leerling 
nodig heeft.

Door deze verwarring willen sommige leraren op voorhand niets weten van een leerling, 
zodat ze hun eigen ‘oordeel’ kunnen vormen. Ze willen niet weten wat voor etiket de 
leerling heeft of wat zijn geschiedenis is. Dat gebeurt vaak vanuit een nobel streven om 
iedereen een gelijke kans te geven. Toch is het, met name voor leerlingen met speciale 
onderwijsbehoeften, noodzakelijk om te weten wat een leerling van jou als leraar, als 
begeleider, als mentor nodig heeft. Als je dat weet dan kan je nog steeds open en 
onbevangen naar de leerling kijken. Het zorgt er juist voor dat de leerling makkelijker 
een relatie met je aangaat. Jij snapt hem of probeert hem in ieder geval te snappen. 
En ook hier geldt weer: ga het gesprek aan met de leerling en vraag wat hij van jou 
nodig heeft.

Over het algemeen willen leerlingen in de pubertijd bij de groep horen en liever niet 
opvallen. Voor pubers uit het onderzoek SpeciaalGewoon gold dat ook, maar daar 
kwam voor sommigen nog een extra dimensie bij. 
Zij wilden heel graag ‘regulier’ en ‘gewoon’ zijn. Hun drive om niet op te vallen was 
daardoor soms extreem groot. Juist voor deze leerlingen, die op bepaalde terreinen 
specifieke ondersteuningsbehoefte nodig hebben, was dat een risico. Ze vroegen niet of 
nauwelijks om hulp, ze vielen niet op en docenten zagen hen niet als leerlingen die 
extra ondersteuning nodig hebben. Daardoor hebben zij hulp en ondersteuning gemist, 
met alle gevolgen van dien voor hun schoolloopbaan.

Openstaan voor de leerling én weten 
 wat hij nodig heeft

‘Gewoon willen zijn’

Gedrag ontwikkelt 
      zich in interactie

Een belangrijke factor voor een succesvolle overstap is het reflectief vermogen van 
de leraren. Wanneer je durft te kijken naar het gedrag van een leerling als reactie op je 
eigen handelen en je vervolgens de vraag durft te stellen: wat kan ik anders doen?, 
dan wordt overstappen een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zoals al eerder gezegd: 
het niet succesvol overstappen kan nooit alleen aan de leerling liggen. 

Je hoeft niet alles te kunnen en te weten
In het onderwijs zijn we snel geneigd te denken dat we alles moeten kunnen, 
kennen en weten. Een onmogelijke opgave, zeker als het gaat om dit soort 
maatwerktrajecten. Voor ouders is het vaak een verademing als school zegt: 
"We weten het even niet. Wilt u meedenken? Hoe doet u dat thuis?" 
Overstappen wordt succesvoller als alle betrokkenen bereid zijn om samen te 
zoeken naar de juiste weg en de meest optimale oplossing. ‘Samen onderzoeken 
en leren’ is het motto.
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De overstap van speciaal naar regulier onderwijs is voor iedereen spannend. 
Zeker ook voor ouders. De tijd tussen de eerste schooldag en de eerste 
officiële bespreking op school is over het algemeen wel een week of zes. 
Dit is voor ouders lang. Besef dat zij heel erg betrokken zijn en graag al 
eerder willen weten hoe het gaat. Houd ook informeel en tussendoor even 
contact met ouders. Een telefoontje en/of een mailtje is vaak al genoeg om 
ouders gerust te stellen. Ouders kunnen daarentegen ook belangrijk zijn 
voor de school. Hun observaties thuis kunnen ondersteunend zijn aan het 
handelen op school.

Informeer en betrek ouders

“We werken heel nauw samen met elkaar. Ik zal een voorbeeld 

geven. Uit een observatie van de ambulant begeleider in de 

tweede week van het schooljaar, wordt het duidelijk dat Rick 

het moeilijk vindt om op het schoolplein te spelen. Hij weet niet 

goed wat hij moet doen en hij heeft geen vriendjes. Samen met 

de rugzakbegeleider, de ambulant begeleider en Rick’s moeder 

hebben we gekeken hoe we dat op kunnen lossen. De ambulant 

begeleider komt met kennis en tips vanuit zijn speciaal onderwijs 

achtergrond en ondersteunt ons. Rick’s moeder denkt ook mee en 

vult aan. De rugzakbegeleider begeleidt Rick twee keer per week 

individueel. Tijdens die momenten hebben ze samen uitgezocht wat 

Rick leuk vindt om buiten te doen en hebben ze een speelgoedkist 

samengesteld. In de klas vraag ik voor de pauze wie er met Rick wil 

spelen. Rick en het speelmaatje zoeken samen een speeltje uit en 

daar gaan ze dan mee spelen. Het gaat nu zo goed dat Rick onlangs 

vroeg of hij met meerdere kinderen mag spelen. Dan vind ik het 

spannend worden. Gelukkig geeft Rick heel goed aan wat hij zelf 

kan. We doen het echt samen!”

“De visie van de directeur zorgt ervoor dat wij gefaciliteerd worden. 

Hij vindt het belangrijk dat in principe alle kinderen hier een plek 

kunnen krijgen en dat wij met elkaar de ondersteuning kunnen geven 

die nodig is.”

Werken vanuit elkaars 

verlengde (leraar) 
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Is het even onduidelijk hoe het verder moet met de overstapper? 
Is er handelingsverlegenheid? De school van herkomst heeft erg veel 
ervaring met de overstapper. Schroom niet om contact op te nemen. 
Zij zullen blij zijn dat ze kunnen ondersteunen en hun kennis en 
ervaring kunnen delen.

Contact met het 
       speciaal onderwijs 

Op basis van alle eerder verkregen informatie van de vorige school, de ouders en 
eerder verleende hulp en ondersteuning is de school verplicht om binnen 6 weken een 
ontwikkelingsperspectief (OPP) op te stellen voor de leerling. Dit wordt opgesteld in 
overleg met leerling én ouders. 
De verplichte onderdelen van het ontwikkelingsperspectief voor het primair en het 
voortgezet onderwijs zijn:

1. De te verwachten uitstroombestemming van de leerling.
2. De onderbouwing van de verwachte uitstroombestemming van de leerling. 
 De onderbouwing bevat ten minste een weergave van de belemmerende en
 bevorderende factoren die van invloed zijn op het onderwijs aan de leerling. 
 Het gaat hier om kindgebonden factoren en omgevingsfactoren die het
 onderwijsproces kunnen beïnvloeden en die (mede) bepalen of een leerling   
 een bepaalde uitstroombestemming kan bereiken, zoals bijvoorbeeld motivatie,   
 doorzettingsvermogen, een stimulerende thuisomgeving en/of kenmerken 
 van de leerling. 
3. In het ontwikkelingsperspectief dient ook de te bieden ondersteuning en    
 begeleiding opgenomen te worden en, indien aan de orde, de afwijkingen van 
 het onderwijsprogramma.

Met andere woorden:
Het ontwikkelingsperspectief schetst de doelen die de leerling mogelijk zal kunnen halen. 
Het biedt tevens handvatten waarmee de leraar het onderwijs kan afstemmen op de 
behoefte van de leerling. Het biedt richting waar de leerling samen met de school en de 
ouders naartoe werkt en het beschrijft aan welke instroomeisen de leerling moet voldoen 
om succesvol te zijn in het vervolgonderwijs.

 

Ontwikkelingsperspectief
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Fase 5
De voortgang in het reguliere onderwijs

Is er altijd begeleiding nodig? 
Als de eerste periode voorbij is en iedereen gewend is aan de nieuwe situatie
en het lijkt dat de overstap succesvol is, bestaat de kans dat de aandacht 
verslapt. Over het algemeen kunnen we zeggen dat overstappers altijd 
extra in de gaten gehouden moeten worden. Hoewel de onderwijsbehoefte 
geen belemmering is om regulier onderwijs te volgen, zal de achterliggende 
beperking niet verdwijnen. Een leerling met een diagnose behoudt die 
diagnose. Wel kan de onderwijsbehoefte veranderen omdat de leerling ouder 
wordt en zich in allerlei opzichten ontwikkelt. 
Iedere ontwikkelingsstap en elke nieuwe gebeurtenis brengen weer nieuwe 
kansen en uitdagingen met zich mee. Denk aan de pubertijd, de overstap 
naar de bovenbouw waar bijvoorbeeld andere eisen gesteld worden aan 
zelfstandigheid, stages, et cetera. Dit vraagt om een constante monitor, meer 
dan we over het algemeen doen voor alle leerlingen. Met regelmaat zal het 
gesprek gaan over de onderwijsbehoefte van de leerling en de vraag of de 
begeleiding (nog) relevant en toereikend is. 

De meeste overstappers blijven altijd wel een beetje 
speciaal
Voor veel scholen, met name binnen het voortgezet onderwijs, blijft 
differentiatie een grote uitdaging. Zeker wanneer het examen in zicht komt 
is al snel het programma van toetsing en afsluiting (PTA) bepalend. Hoewel 
het examen voor iedereen gelijk is, kan de weg er naartoe voor iedereen anders 
zijn. Deze weg begint met de vraag: accepteren wij dat alle leerlingen anders 
zijn? Moeten alle leerlingen altijd allemaal hetzelfde doen en kunnen? 
Of mogen we ook individueel kijken naar de leerling? Dat kan in hele kleine 
dingen zitten. Bijvoorbeeld: moeten alle leerlingen een presentatie voor de 
hele klas houden of mag je ook presenteren in een klein groepje? Of mag je 
ook een schriftelijk werkstuk inleveren in plaats van een presentatie?
Moet je met iedereen kunnen samenwerken, of mag je dat ook beperken 
tot een paar medeleerlingen? Of hoef je niet samen te werken en mag je 
ook alleen werken? Acceptatie dat iedereen verschillend is, gaat ook over 
de normen die wij hebben over sociale contacten in de klas. Kan je ook 
gerespecteerd worden in de klas, als je maar één echte vriend hebt op school, 
of misschien wel helemaal geen? Het is belangrijk om het hier als team over te 
hebben. Bovenstaande geldt natuurlijk niet alleen voor de overstappers, 
maar voor alle leerlingen op school. 

Tot nu toe is de handreiking gegaan over het individuele kind op school. 
Maar een school is een voorziening binnen een samenwerkingsverband. 
Ook op dat niveau valt er nog wel wat te zeggen.
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Er zijn veel succesfactoren, die niet alleen voor 
overstappers belangrijk zijn, maar ook voor 
alle andere leerlingen

Denk daarbij aan:
•  Maak de leerling eigenaar van zijn eigen leerproces. Ga met hem in gesprek en neem  
 hem serieus.
• Verdiep je in de leerling.
• De samenwerking met ouders blijft belangrijk. Ook  al wordt de leerling ouder en zullen  
 zijn ouders meer op de achtergrond aanwezig zijn. 
• Werk aan een positief klimaat waar iedereen mag zijn wie hij is.
• Organiseer het onderwijs kleinschalig, zodat de school voor iedereen persoonlijk en  
 overzichtelijk is.
• Besteed aandacht aan de school als gemeenschap, waaraan iedereen op zijn eigen  
 manier een bijdrage levert.
• Leer van en met elkaar. Consulteer elkaar en bespreek de dingen die je (soms) 
 lastig vindt.
• Durf ‘buitenstaanders’ zoals ambulant begeleiders mee te laten kijken in de klas en in  
 de school. Zij brengen expertise mee waar iedereen van kan leren.
• Maak ‘overstap’ beleid in de zin van een ontwikkelings- of groeidocument. Leer van  
 alle momenten en stel het document steeds bij.

Om te kunnen leren van iedere overstap, is het belangrijk om met elkaar te 
evalueren. Niet alleen met de betrokkenen van de reguliere school, maar ook 
met de school van herkomst, de externe partners, de ouders en de leerling zelf. 
Wat is er goed gegaan, wat kan er beter? En wat betekent dit voor alle betrokken 
instanties voor toekomstige overstappen? Op die manier bouw je gezamenlijk 
aan een ‘groeidocument’, waarin overstappen beschreven is.

Evalueren

“We houden de ontwikkeling van Nathan in de gaten met 

elkaar. We hebben gesprekken met zijn ouders en de 

ambulant begeleider. De mentor is de spil. Zij heeft de 

gesprekjes met Nathan. Als er iets gebeurd is dan wordt 

dat gemeld in de personeelskamer of er gaat een mail van 

de leraar naar de mentor. We hebben extra oog voor de 

communicatie in het team als er iets speciaals gebeurd 

is. We informeren elkaar en in de begeleidingsvergadering 

hebben we het erover. Zo proberen we dingen vóór te zijn. 

Acties staan in het logboek van de school en in het 

persoonlijk logboek van de leerlingen. De zorgcoördinator 

wordt ingeschakeld als er meer aan de hand is.”

De mentor is de spil 

(zorgcoördinator)
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Fase 6
Het samenwerkingsverband: van individueel overstappen tot gezamenlijke visie en beleid.

Overstappen – een kwestie van inclusief denken? 
Overstappen van speciaal naar gewoon is geen doel op zich. Het is net als de 
omgekeerde beweging (van gewoon naar speciaal) een middel om leerlingen 
die onderwijsomgeving aan te bieden waarin ze het meest gedijen. 
Een onderwijssetting waarin rekening wordt gehouden met wat kinderen in 
zich hebben en waarin optimaal tegemoet wordt gekomen aan hun onderwijs- 
of hun pedagogische en didactische behoeften. Overstappen past in een 
context waarin we steeds meer inclusief gaan denken: gewoon waar het kan 
in de nabijheid van de plek waar ze wonen, speciaal waar het moet. 
Ook kinderen met specifieke behoeften horen erbij, maar het moet wel 
mogelijk zijn.

Inclusief denken is niet identiek aan inclusief onderwijs. Soms zijn speciale 
settingen nodig, mogelijk voor een bepaalde periode. In die zin horen de 
overstap van gewoon naar speciaal en de overstap van speciaal naar gewoon 
onlosmakelijk bij elkaar. Hoe vaak nog horen we niet dat het ‘zo jammer is dat 
leerlingen zo laat de overstap naar het speciaal onderwijs maken’? Doorgaans 
met de implicatie dat dit de kans op terugkeer verkleint.

Van school tot samenwerkingsverband
In het onderzoek naar de stand van zaken rondom overstappen van speciaal 
naar regulier onderwijs werd het duidelijk dat nog maar 10% van de 
basisscholen en tussen de 40% en 50% van de voortgezet onderwijsscholen 
te maken heeft met overstappers. Veelal betreft het een individuele leerling 
op een individuele school. Maar als individuele school kom je niet zover. 
Essentieel is dat het samenwerkingsverband en de daarin participerende 
scholen eenzelfde visie hebben op ‘overstappen’ van leerlingen. Een visie 
waarin ‘wat goed is voor kinderen’ leidend is in plaats van budgettaire 
overwegingen. Leitmotiv is kinderen een optimale ontwikkelingsomgeving 
aan te bieden. Leerlingen mogen nooit het kind van de rekening zijn. Die visie 
vindt haar uitwerking in gericht beleid. 

Met het oog op het overstappen van leerlingen waarover deze handreiking 
gaat, blijken de volgende zaken op het niveau van het samenwerkingsverband 
van belang:
•  De regelgeving omvat een aantal verplichtingen. Zo moet het  
ondersteuningsplan een aantal afspraken en procedures bevatten die te maken 
hebben met het overstappen van speciaal naar regulier onderwijs.
•  Zicht op mogelijkheden: goed zicht op wat de verschillende scholen 
en voorzieningen binnen het samenwerkingsverband (en eventueel in 
aanpalende samenwerkingsverbanden) te bieden hebben aan kinderen. 
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overstappen

Het gaat daarbij niet alleen om onderwijsarrangementen, maar ook om de 
visie op de ontwikkeling en het leren van kinderen (dus bijvoorbeeld ook 
om de pedagogische opvattingen, het pedagogisch klimaat, didactische 
opvattingen, opvattingen omtrent de samenwerking met ouders, enzovoorts). 
•  Het ondersteuningsprofiel kan helpen bij het zicht op de 
mogelijkheden van scholen. Het gaat daarbij niet alleen om wat men ‘kan’, 
maar ook om wat men ‘wil’. Welke ‘rek’ zit er in de school om het mogelijk te 
maken dat kinderen over kunnen stappen?
•  Aanvullende instrumenten zijn nodig. Het samenwerkingsverband 
kan scholen stimuleren na te denken over ‘overstappen’. Een (kennismakings)
bezoek van regulier naar speciaal onderwijs en andersom kan meer inzicht 
bieden in elkaars mogelijkheden. Dat kan op verschillende manieren: 
het houden van open huis, of de organisatie van schoolbezoeken. Zo 
is er een samenwerkingsverband waar een echte bustour georganiseerd 
wordt naar scholen om  ouders, directeuren, leraren, intern begeleiders en 
zorgcoördinatoren ter plekke te informeren over de mogelijkheden van een 
school. In concrete gevallen – de mogelijke overstap van individuele leerlingen 
– zal men elkaar nog wat diepgaander moeten informeren. 
•  Aandacht voor sectoroverstijgende overstappen. Een extra 
aandachtspunt voor het samenwerkingsverband vormen de overstappen 
die een sectoroverstijgend karakter hebben, zoals bij de overstap van de 
bovenbouw van het speciaal onderwijs naar de eerste klas van het regulier 
voortgezet onderwijs.
•  Facilitering van overstappen. De inzet van de ambulante begeleiding/
externe begeleiding zal de komende jaren veranderen. De financiering komt 
vanaf 2015/2016 bij de samenwerkingsverbanden te liggen. Daarnaast 
verdwijnt de huidige regeling van de terugplaatsings ambulante begeleiding 
(TAB). Bij overstappen gaat het om de match tussen leerling en aspecten 
van de school waarnaar deze overstapt. Die match is zelden puur op papier 
te bepalen en overstappen is in sommige gevallen risicovol als niet tevens 
voorzien wordt in een vorm van begeleiding. Dat kan al gelden in het geval 
van een proefplaatsing. Het samenwerkingsverband dient een aantal regels 
af te spreken op basis waarvan te bepalen is of die overstap via een nader te 
bepalen vorm van begeleiding ondersteund kan of moet worden. 
•  Gebruik elkaars expertise. Binnen het samenwerkingsverband zit 
zoveel kennis en knowhow. Zoek het op en zet het in. Maak gebruik van 
elkaars kwaliteiten en probeer sectoroverstijgend te denken en te werken. 
Gebruik de kennis van het speciaal onderwijs voor de begeleiding in het 
regulier onderwijs én breng goede voorbeelden onder de aandacht onder het 
motto: ‘zo kan het ook!’

Leren met en van elkaar
Gericht werken aan overstappen van speciaal naar gewoon zal de komende 
periode vaker plaats vinden. Het is belangrijk om van de ervaringen die 
we daarmee met z’n allen opdoen – professionals, ouders, jongeren zelf, 
andere partners – te leren. Dat vraagt om het uitwisselen van ervaringen 
en gezamenlijke reflectie. Het samenwerkingsverband biedt daarvoor bij 
uitstek een natuurlijke context. Jongeren, hun ouders én professionals met 
minder ervaring zullen daar de vruchten van plukken. Overstappen van 
speciaal naar gewoon wordt dan niet alleen een onderneming van de direct 
betrokkenen, maar een onderneming die ons allemaal aangaat. Op de website 
www.SpeciaalGewoon.nl zullen de komende jaren ook voorbeelden gedeeld 
worden. Op deze wijze kunnen we ook op landelijk niveau met en van elkaar 
leren.
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Elk samenwerkingsverband Passend onderwijs heeft de verplichting om ten 
minste eenmaal in de vier jaar een ondersteuningsplan op te stellen. In dat 
ondersteuningsplan staan de gezamenlijke afspraken van de besturen van 
het samenwerkingsverband.
Eén van de verplichte onderdelen van dat ondersteuningsplan gaat over 
het terugplaatsen en doorplaatsen van leerlingen van het speciaal naar het 
regulier onderwijs. De samenwerkingsverbanden zijn verplicht om beleid te 
formuleren en een procedure op te stellen om leerlingen van het speciaal 
onderwijs terug te plaatsen naar het regulier onderwijs.

Leerlingen waarvoor het regulier onderwijs geen passend onderwijsaanbod 
meer heeft, kunnen naar het speciaal onderwijs worden verwezen. Vanaf 1 
augustus 2014 is het aan het samenwerkingsverband om te bepalen of een 
leerling toelaatbaar is tot het speciaal onderwijs. Voor het nemen van deze 
beslissing over toelaatbaarheid is het samenwerkingsverband verplicht om 
deskundigen in te schakelen. Bij de bepaling van de toelating wordt een 
uitspraak gedaan over de tijdsduur van de indicatie en die moet minimaal 
een jaar zijn. 
Dit betekent dat de reguliere school, in overleg met de deskundigen, 
een inschatting moet maken voor welke periode de leerling de speciale 
setting van het speciaal onderwijs nodig heeft om zich verder te kunnen 
ontwikkelen. Zo gezien, begint de terugplaatsing vanuit het speciaal 
onderwijs – althans het denken daarover – eigenlijk al bij de verwijzing van 
het regulier naar het speciaal onderwijs.

Ondersteuningsplan en 
        het overstappen
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Het succes van overstappen is sterk afhankelijk van de grondhouding 
van alle betrokkenen. Een positieve grondhouding betekent o.a.:
•  Neem leerlingen serieus.
•  Betrek ouders als partner.
•  Durf met elkaar te zoeken. 
 Niemand heeft de wijsheid in pacht, maar samen kom je er uit.
 En denk ‘inclusief’. Zoveel mogelijk ‘gewoon’ als het kan en   
 ‘speciaal’ als het moet.

De grondhouding

www.SpeciaalGewoon.nl

Verstand van leren

Gevoel voor mensen

Deze publicatie is ontwikkeld door KPC Groep voor ondersteuning van het 

regulier en speciaal onderwijs in opdracht van het ministerie van OCW. 
KPC Groep vervult op het gebied van R&D een scharnierfunctie tussen 
wetenschap en onderwijsveld.

 

© 2013, KPC Groep ’s-Hertogenbosch
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De feitelijke overstap van leerlingen is slechts een moment in een traject 
dat zij lopen in gezelschap van anderen. Hun natuurlijke partners zijn hun 
ouders. Zij vormen doorgaans de meest constante factor in hun leven. Hoe 
dat moment uitpakt, hangt sterk af van wat eraan voorafgaat in dat traject 
en wat erop volgt. Constantie lijkt, zo blijkt uit onze cases, een belangrijke 
succesfactor. Voor leerlingen en ouders is het wenselijk om gedurende het 
gehele traject een vaste contactpersoon te hebben. Hoe die functie wordt 
ingevuld, is een kwestie van maatwerk. Maatwerk waarbij ook optimaal 
gebruik wordt gemaakt van aanwezige expertise.

Denkbaar is dat het samenwerkingsverband beschikt over traject-
begeleiders: de vaste contactpersoon voor ouders en leerling op het traject 
dat uiteindelijk leidt tot succes bij het overstappen. Het is van belang om 
dan goed te kijken naar de taakomschrijving, inclusief het noodzakelijke 
samenspel met andere vormen van begeleiding. De constructie van een 
trajectleider voor de grote lijnen én een ambulant begeleider die wat dichter 
op het primair proces zit, kan voordelen hebben, maar er zijn ook nadelen 
aan verbonden. Over de financiering van deze traject-begeleiders (scholen 
of het samenwerkingsverband) dienen nadere afspraken te worden gemaakt.

Overstappen en begeleiding



Kritische succesfactoren bij een 
succesvolle overstap van speciaal naar 

regulier onderwijs

Eigen motivatie, 
de wil om naar het 
regulier onderwijs 
te gaan (waar ook 
vrienden uit de 
buurt zitten)

Motivatie om 
te leren

Acceptatie van 
eigen beperkingen 
c.q. eigen 
behoeften

Sociale redzaam-
heid, met name 
durven vragen om 
(extra) hulp

Aanspreekbaar 
zijn op eigen 
gedrag

Cognitieve 
overcapaciteit
(met name als er 
op sociaal 
gebied veel van de
leerling gevraagd 
wordt)

Ouders zijn uit 
zichzelf 
betrokken, zijn 
bereid hun kind 
te ondersteunen,
geven vertrouwen 
en bieden
structuur 

Ouders staan 
achter de keuze 
voor regulier 
onderwijs

Broers en zussen 
zijn betekenisvol 
voor de leerling

Externe 
ondersteuning 
van gezin/leerling 
door bijvoorbeeld 
de inzet van een 
persoons-
gebonden 
budget

Er is een ‘klik’ 
tussen leerling 
en leraar. De 
leraar stimuleert 
de leerling 
en geeft hem 
vertrouwen

De leraar wil 
zich oprecht 
verdiepen in de 
leerling: wie heb 
ik voor me?

De leerling heeft 
het gevoel dat 
hij kan en mag 
meedenken over 
de overstap en 
wat dat voor 
hem betekent

De leerling 
wordt betrokken 
bij zijn eigen 
leerproces en 
voelt zich serieus 
genomen

De leraar helpt 
de leerling zich 
vaardigheden
eigen te maken 
die van belang 
zijn bij de 
overstap

Ouders ervaren 
dat ze serieus 
worden geno-
men en mogen 
meedenken 
met de school. 
Ze  voelen zich 
partners van de 
school en mogen 
dat ook zijn

Er is goed en 
frequent contact 
tussen ouders 
en school, in het 
bijzonder tussen 
ouders en de 
leraar of mentor

Het is duidelijk 
voor de ouders 
tot wie ze zich 
kunnen wenden 
(contactpersoon)

Betrokkenen 
hebben goed 
zicht op het 
ontwikkelings-
perspectief en 
de groei-
mogelijkheden 
van de leerling

Het team, 
specialisten,
leerling en 
ouders worden 
betrokken om 
de behoefte(n) 
van de leerling in 
beeld te brengen 

Als ouders nog 
twijfelen, dan 
probeert de 
school aan ouders 
te  laten zien dat 
de setting van de 
speciale school 
niet meer nodig is 
voor de verdere 
ontwikkeling van 
de leerling 

School kent het
regulier onderwijs 
in het samen-
werkingsverband 
op basis van 
o.m. kennis-
making met 
de school, 
schoolbezoek

School heeft 
inzicht in 
werkwijze en  
schoolcultuur 
in het regulier 
onderwijs en weet 
wat van leerlingen 
wordt verwacht

Tijdige afweging 
of de leerling wel 
of niet naar het 
regulier onderwijs 
kan overstappen 

Team, specialisten, 
ouders en leerling 
worden betrokken 
in de afweging

Ouders en leerling 
krijgen de tijd om 
te wennen aan de 
mogelijke overstap

Alle betrokkenen 
staan achter (de 
verkenning van) de 
overstap

De leerling is zorg-
vuldig voorbereid 
op de overstap

De ambulant 
begeleider is in 
een vroeg stadium 
betrokken bij de 
overstap

Het zoeken naar 
een geschikte school 
is een gezamenlijk 
proces

Speciale en reguliere 
school kijken bij 
elkaar, waardoor ze 
een reële inschatting 
kunnen maken van 
kansen en risico’s

Ouders en 
leerlingen hebben 
een reëel beeld van 
de reguliere school 
en weten wat er van 
hen verwacht wordt

Er is sprake van een 
warme overdracht

De reguliere school 
krijgt praktische 
handelingsadviezen 
van de speciale 
school

De leerling heeft 
kennisgemaakt met 
de reguliere school

Doorgaande leerlij-
nen (en hiaten) zijn 
in kaart gebracht en 
oplossingen zijn be-
dacht voor eventuele 
knelpunten

De leerling heeft 
goed afscheid 
genomen van de 
speciale school

Terugkoppeling van 
ervaringen tussen 
reguliere en speciale 
school vindt plaats 
om van en met 
elkaar te leren

Reguliere en 
speciale school 
leggen de gevolgde 
procedure vast 
alsmede de leer-
ervaringen die ze
opdeden. Daarop 
kan een volgende 
keer worden ‘voort-
geborduurd’, ook 
al is ook dan weer 
maatwerk nodig

De visie van de 
school getuigt van 
een vorm van 
inclusief denken

De ontwikkeling 
en het leren van 
de leerling staan 
centraal 

De overstappende 
leerling is echt in 
beeld

De pedagogische 
schaal van de 
school is klein-
schalig – ‘we kennen 
elkaar’

Het hele team staat 
achter de overstap 
en het team stelt 
zich lerend op. 
De houding is niet 
van ‘We hebben de 
wijsheid in pacht’, 
maar al lerend met 
elkaar kunnen we 
verder komen

Er is een open 
houding naar en 
een positieve 
bejegening van 
leerling en ouders

Betrokken 
personeelsleden 
kunnen werken 
met de handelings-
adviezen vanuit de 
speciale school

Direct betrokken 
leraren kunnen 
gebruikmaken van 
collegiale consultatie 

Er is een goed 
georganiseerde 
ondersteunings-
structuur waar 
leraren op kunnen 
terugvallen. 
Duidelijk is wie 
welke verantwoor-
delijkheid heeft

De interne 
begeleider (LGF 
begeleider / 
zorgcoördinator)
heeft ook de tijd 
om de leerling te 
ondersteunen

De ambulant 
begeleider kijkt 
mee in de groep / 
klas en geeft 
adviezen aan de 
leraar / het team

De leraar is in staat 
te reflecteren op 
zijn eigen handelen 
in relatie tot het 
gedrag van de 
leerling

De leraar heeft 
aandacht voor het 
pedagogisch 
klimaat en de 
groepsdynamiek 
in de groep / klas

De leraar kan en 
durft te differen-
tiëren

Het management 
ondersteunt. 
Leiderschap is 
belangrijk!

Het samen-
werkingsverband 
heeft een visie 
op overstappen 
die getuigt van 
inclusief denken 
en ziet speciaal 
onderwijs in 
principe als 
‘schakel-
onderwijs’

Het samen-
werkingsverband
stimuleert en 
faciliteert 
overstappen

Het samen-
werkingsverband 
wil samen met 
de scholen leren 
en evalueert en 
leert van iedere 
overstap

Overstappers 
worden 
gedurende 
een paar jaar 
gemonitord en 
er worden lessen 
getrokken uit de 
resultaten

Bevor
derende 

factoren

Leerling Ouders 
en gezin

Relatie 
school –
 leerling

Relatie 
school – 
ouders

Speciale 
school

De 
overstap

Reguliere 
school

Samen-
werkings-
verband

 

De meeste bevorderende factoren zijn, indien ze niet aanwezig zijn, 
ook te zien als risicofactoren. Toch zijn er een aantal specifieke risicofactoren te 

benoemen waardoor er geen overstap gemaakt wordt, of dat de overstap risicovoller is. 
Ook hier is het weer de stapeling van de risicofactoren die het risico vergroot.

De leerling wil 
normaal zijn en 
durft of wil geen 
hulp vragen, 
waardoor hij 
‘onzichtbaar’ 
wordt

Een onstabiel 
gezin, waardoor 
er te weinig 
aandacht kan
zijn voor 
het kind

De leerling 
wordt niet 
betrokken, 
waardoor hij 
geen verant-
woordelijkheid 
kan nemen en 
geen eigenaar is 
van zijn eigen 
proces

De ouders of 
de school 
bepalen wat 
goed is voor 
het kind. 
Er is geen 
consensus

De speciale 
school heeft 
geen focus op 
overstappen, 
waardoor er 
nauwelijks 
leerlingen over 
kunnen 
stappen

De overstap 
wordt als ‘luchtig’ 
ervaren en wordt 
snel afgekaart

Het team stelt 
zich niet lerend op 
en is niet reflectief. 
Het risico bestaat 
dat bij het niet 
slagen van de 
overstap de 
‘schuld’ bij de 
leerling wordt 
gelegd

Geen visie, 
geen beleid, 
geen stimulansen

Risico
factoren

Leerling Ouders 
en gezin

Relatie 
school –
 leerling

Relatie 
school – 
ouders

Speciale 
school

De 
overstap

Reguliere 
school

Samen-
werkings-
verband

 

Uit de diverse deelonderzoeken blijkt dat de meeste leerlingen die overstappen naar regulier onderwijs:•  zich ‘meer regulier’ gaan gedragen•  zich gelukkiger voelen en erbij horen  (‘ik ben niet meer speciaal’)•  zich ontwikkelen op emotioneel en sociaal terrein•  meer zelfvertrouwen hebben gekregen•  vrienden dichtbij huis hebben gemaakt •  ook thuis een positieve ontwikkeling doormaken
En ook dat ouders:
•  door de persoonlijke groei van hun kind hem   meer vertrouwen en verantwoordelijkheid geven   en hem meer ‘loslaten’ .
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